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Be Пинзеник уважає ухвалений 
бюджет нереальним 

Київ(Р.Р,). — Голова 
Партії „Реформи і Поря
док" (ПРП) Віктор Пин
зеник на пресконференції 
3-го січня у Львові ска
зав, що ухвалений парля-
ментом державний бю
джет на 1998 рік є „абсо
лютно нереальним". За 
його словами, „намагаю
чись врятувати власні ки
шені, народні депутати ух
валили абсолютно нереа
льний державний бю
джет, і ніхто не знає, 
яким чином його вдасться 
здійснювати". На думку 
В. Пинзеника, передбаче
ного дефіциту бюджету 

на 3.3 відс. держава не 
зможе досягти навіть за 
найсуворішої економії. 

З наближенням вибо
рів, сказав В. Пинзеник, у 
парляменті все більше за-
бльоковується реформі
стську законодавчу ді
яльність. Бажання депу
татів „досягти дешевої 
популярности не дає їм 
змоги ухвалювати роз
важні рішення, особливо 
у сфері соціяльної політи
ки", а рішення парлямен-
ту підняти рівень пенсій і 
межі малозабезпечености 
може спровокувати новий 
стрибок інфляції. 

в. Суслов нарікає 
на представника МВФ 

Київ(Р.Р.). — Міністер 
економіки України Віктор 
Суслов у листі до прем'
єр-міністра Валерія Пус
товойтенка поскаржився 
на керівника постійного 
представництва Міжна
родного валютного фон
ду (МВФ) в Україні Пат-
рика Ленена, що той не 
намагається поліпшити 
співпрацю між Урядом 
України та МВФ. 

Як інформує агентство 
„Інтерфакс-Україна", Мі
ністерство Економіки Ук
раїни не має наміру про
довжувати термін пере
бування в Києві П. Лене
на, як старшого постій
ного представнцка МВФ. 
За твердженням В. Сус
лова, П. Ленен „не сприяє 

поліпшенню співробіт
ництва і взаєморозуміння 
між Урядом України і 
МВФ". П. Ленен працює 
на згаданому пості від 
січня 1997 року. У липні 
1997 року з представниц
тва МВФ в Україні зре-
зиґнував Алекс Сундаков, 
який очолював представ
ництво протягом двох з 
половиною років. 

Водночас представ
ники Національного Бан
ку України Володимир 
Стельмах та Міністер
ства Фінансів Сергій Ма-
кацарія виступають за 
продовження уповнова
жень постійного пред
ставника Миш для 11. 
Ленена до 1-го лютого 
1999 року. 

Відбулася конференція про 
Українську державницьку школу 

Київ. — Тут від 12-го 
до 13-го грудня 1997 року 
відбулася перша в Україні 
і перша взагалі міжна
родна наукова конферен
ція на тему „Українська 
державницька школа: іс
торія, політичні науки, 
право", організована 
Східньоевропейським 
Дослідним Інститутом ім. 
в. Липинського (Філяде-
льфія) та Інститутом 
східньоевропейських дос
ліджень Національної 
Академії Наук України. 

Доповіді та дискусії 
конференції стосувалися 
тих пекучих проблем, які 
донедавна були закритими 
для української історіо
графії, наприклад, укра
їнська держава як титу
льне поняття, державни
цьке мислення, державни
цькі напрямки в україн
ській історичній науці та 
їхній зв'язок з дійсною 
політикою. 

Отже виступи і обгово
рення охоплювали тих на
уковців державницького 
напрямку в українській 
науці, які ставили в центрі 
своїх досліджень держа
ву, на відміну від науков
ців більш розробленого в 
українській науці народни
цького напрямку, які на
голошували у своїх пра
цях нарід. 

Сесія про „Державни
цькі школи в міжнародній 
науці" включала такі до
повіді, як „Державницькі 
школи в міжнародній на
уці" (Ярослав Пеленсь-
кий), „Польська держав
ницька школа" (Мацєй 
Яновський), „Російська 
державницька школа" 
(Ірина Колесник), „Дер
жавне мислення В. Ли
пинського та український 
національний міт" (Ната
ля Яковенко). 

На сесії про Галицьку 
державницьку школу (ке
рівник — Ярослав Даш-
кевич) обговорено таких 
науковців української дер-
жавницької школи, як 

„Степан Томашівський" 
(Надія Халат), „В. Липин-
ський і С. Томашівський" 
(Олексій Сухий), „Оме
лян Терлецький" (Богдан 
Гудь), „Іван Крип'якевич" 
(Ярослав Дашкевич), „Ва
силь Кучабський" (Степан 
Гелей), „Іван Кревецький" 
(Феодосій Стеблій), „Сте
пан Рудницький" (Марія 
Кармазіна). 

Сесія про Києво-еміґ-
рантську державницьку 
школу" (керівник — На
таля Яковенко) охоплю
вала доповіді про таких її 
представників, як „Дмит
ро Дорошенко" (Олексан-
дер Мельничук), „Борис 
Крупницький" (Олексій 
Ясь), „Наталія Полонсь-
ка-Василенко" (Василь 
Ульяновський), „Олек
сандр Оглоблин" (Ігор 
Верба), „Микита Шапо-
вал" (Надія Миронець), 
„Сергій ІПелухін" (Тетяна 
Осташко), „Лев Окінше-
вич" (Ігор Усенко). До цієї 
школи також належали 
такі українські історики 
та юристи, як Олександр 
Шульгин, Станіслав Дні
стрянський, Володимир 
Старосольський, Андрій 
Яковлів та ряд інших. 

На конференції відбу
лося два панелі. Перший, 
присвячений темі „Чи іс
нувала українська совєт-
ська державницька шко
ла?" (керівник Владислав 
Верстюк), з участю таких 
доповідачів, як Владис
лав Верстюк, Ігор Гирич, 
Станіслав Кульчицький, 
Ігор Усенко та Ярослав 
Пеленський. Другий па
нель про „Політичну сис
тему сучасної України" 
(керівник Валентин Яку-
шик) відбувся з участю 
доповідачів: Микола То-
менко, Валентин Якушик, 
Тетяна Шмарьова, Олег 
Проценко, Мирослав По
пович та Іван Мигуль. 

Конференція відбулася 
в залі будинку Секції сус-

(Закінчення на crop. 4) 

В. Пустовойтенко боротиметься 
з чорним ринком 

Київ(Р.Р.). — Пресова 
служба Кабінету Мініст
рів повідомила, що прем'-
єр-міністер України Вале
рій Пустовойтенко на уря
довій нараді 3-го січня за
явив про необхідність змі
нити існуючий стереотип 
поповнення державного 
бюджету. 

Головні зусилля, на 
думку голови Уряду, тре
ба спрямувати на бороть
бу з чорним ринком. Для 
цього, зазначив Пустовой
тенко, необхідно зламати 
існуючу систему негатив
них процесів в економіч
ній сфері, уряд має пра
цювати на випередження 
подій, а не займатися кон
статуванням фактів. 

За словами міністра 
економіки Віктора Сусло
ва, близько 43 відс. вало
вого внутрішнього про
дукту виробляється в ті
ньовій економіці, яку об

слуговує майже половина 
всієї грошової маси дер
жави. 

Учасники наради наго
лошували, що збільшен
ня бартерних операцій у 
загальній схемі розрахун
ків, зростання обсягів 
контрабандних товарів та 
невиправдано низьких по
датків і інших пільг, ма
сове ухилення від сплати 
податків — це неповний 
перелік тих негативних 
явищ, що впливають на 
економічну ситуацію в 
державі. 

Учасники наради за
пропонували встановити 
суворішу контролю за 
сплатою податків, з при
тягненням до відповіда-
льности хронічних не
платників. Вирішено та
кож посилити боротьбу з 
контрабандою, підвищити 
довір'я до банково-кре
дитної системи тощо. 

о. Мороз відвідав Чернігівщину 
Київ(Р.Р.). — Голова 

Верховної Ради України 
Олександер Мороз під час 
відвідин Чернігівщини 4-
го січня зустрівся з трудо
вим колективом акціо
нерного товариства „Чек-
сіл". 

Згідно з інформацією 
УНІАН, О. Мороз сказав, 
що „Україною керують не 
Президент і офіційна вла
да, а корумповані угрупу-
вання". За словами голо
ви парляменту. Президен
тові, генеральному про
куророві. Міністерству 
Внутрішніх Справ відомі 
імена корумпованих ке
рівників, однак питання 
про притягнення їх до від-
повідальности ніхто не 
порушує. 

На запитання про його 
ставлення до колишнього 
прем'єр-міністра Павла 
Лазаренка, О. Мороз за
значив, що в своїх су
дженнях керується офі
ційними документами, які 
свідчать, що П. Лазаренка 
звільнено з праці за ста
ном здоров'я. А з приводу 
нинішніх публікацій про 
його якісь зловживання, 
то важко повірити, що 
про них не знали тоді, ко
ли Лазаренко очолював 
Уряд чи навіть коли при
значувано його на пост 
прем' єр-міністра. 

Голова парляменту 
вважає, що частинно си
туацію в Україні можуть 
змінити вибори депутатів 
і те, якою після них стане 
Верховна Рада і чи зможе 
вона, в разі необхідности, 
корегувати дії Президента 
і Уряду. 

Закликавши присутніх 
взяти участь у виборах і 
проголосувати за тих, ко
му вони довіряють, О. 
Мороз підкреслив, що до
ки Валютно-кредитну ра
ду при Кабінеті Міністрів 

та Національну агенцію 
реконструкції та розвитку 
очолюватиме Роман 
ІПпек, в Україні не буде 
власної інвестиційної по
літики. В політиці приєд
нання закордонних інвес
тицій в українську еконо
міку допускається чима
ло помилок. „Значно лег
ше виконувати рекомен
дації й отримувати това
ровий кредит комбайнами 
„Джан Дір'' за 300,000 
дол. кожний, аніж випус
кати комбайни на україн
ських підприємствах, — 
зазначив голова Верхов
ної Ради, додавши, що та
кі дії української сторони 
підтримують промисло
вість чужих держав. 

Під час зустрічі з вій
ськовослужбовцями 169-
го окружного навчально
го центру „Десна" О. Мо
роз наголосив, що в дер-
жавно-правній реформі, 
яку здійснює Верховна 
Рада, Збройні Сили Ук
раїни посідають важливе 
місце, оскільки є нагаль
на потреба піднести пре
стиж української армії. 
Кризовий стан у ній є нас
лідком загальної еконо
мічної кризи в країні. На 
думку голови парлямен
ту, Україна здатна відно
вити свій військовий і обо
ронно-промисловий по-
тенціял. Він також заявив 
про намір на всіх рівнях 
обстоювати необхідність 
обов'язкової військової 
служби та відновлення 
військового виховання в 
школах. Для забезпечен
ня старших житлом Вер
ховна Рада плянує законо
давчо закріпити відраху
вання частини грошових 
надходжень від аморти
зації на капітальне вироб
ництво, в тому числі й 
житла для родин військо
вослужбовців. 

У британських дипломатів 
відібрано амбасаду 

Київ. — Намагаючись 
запобігти можливому 
шпигунству за Президен
том Леонідом Кучмою, 
українська влада змусила 
британських дипломатів 
відмовитися від їхнього 
будинку амбасади, пові
домило агентство Рой-
терс. 

Згідно з газетою „Всє-
украінскіе Вєдомості", 
урядовці побоювались, 
що представники Велико
британії, працюючи у су
сідстві з Президентом Ук
раїни, не зможуть пере
бороти спокусу і почнуть 
підслуховування. Амба-
сада мала бути розташо
вана поряд з новим ше
стиповерховим будинком, 

в якому на найвищому по
версі мешкає Л. Кучма з 
родиною. 

За словами одного дип
ломата, який побажав за
лишитися невідомим, 
британцям запропоновано 
компенсацію. Згідно з га
зетою, в 1992 році Вели
кобританія підписала з мі
ською владою Києва кон
тракт щодо згаданого бу
динку. З того часу за ви-
найм заплачено біля мі
льйона долярів. 

В публікації сказано, 
що будинок, збудований 
ще в XIX столітті, уже 
знесено і дипломати роз
ташувалися в резиденції 
британського амбасадора 
на тій самій вулиці. 

Президент Клінтон хоче 
збалянсувати бюджет у 1999 році 

Вашінґтон. — У понеді
лок, 5-го січня, президент 
Билл Клінтон сказав, що 
вже на 1999 рік запропо
нує збалянсований дер
жавний бюджет, три роки 
швидше, як первісно за-
пляновано. Цим також він 
дав до зрозуміння, що хо
че стримати, а може й 
зовсім припинити держав
ну дефіцитну політику, 
котра впродовж десяти
літь гальмувала мрії пре
зидентів і законодавців. 

Від багатьох років дер
жавний дефіцит керував 
внутрішньою політикою 
ЗСА, зупиняючи демок
ратів від плянованих ви
датків і стримуючи надії 
республіканців про змен
шення податків. „Ми зро
били значні кроки в цьо
му напрямку", — під
креслив президент Б. 
Клінтон у своєму коротко
му виступі в кабінетній 
кімнаті Білого Дому, де він 
зустрічався зі своїми еко
номічними дорадниками. 

Збалянсований бюджет 
ЗСА мали ще у 1969 році, 
а останній раз, що Прези
дент запропонував зба
лянсований бюджет було 
у 1971 році за президента 

Ричарда Ніксона, але тоді 
Конгрес та існуючі еконо
мічні проблеми на це не 
дозволили. 

Про теперішні успіхи, а 
з тим і можливості при-
спішити збалянсовання 
державного бюджету 
Президент віддав належ
ність працьовитості та 
продуктивності американ
ського народу, як також і 
своїй політиці. Крім то
го, він також підтвердив і 
те, що економісти приват
ного сектора і члени Кон
гресу припускали вже 
давніше — здоровий еко
номічний ріст в країні був 
у першу чергу тим знач
ним фактором, який об-
низив дефіцит швидше, 
як цього сподівались. 

Рівночасно Президент 
остерігав перед надто ве
ликою щедрістю в май
бутньому з фондами, кот
рі в основному ще не є у 
розпорядимості до роз-
проділювання. А на пи
тання чи він передбачає 
будь-які зменшення по
датків у цьому році, Б. 
Клінтон заявив, що „ не 
можна ризикувати май
бутністю, для котрої так 
важко всі трудились". 

Недавні „азійські тигри" 
поставали котенятами 

Вашінґтон. — У зв'яз
ку з тим, що південно-
східня Азія, країни якої 
ще донедавна вважалися 
„економічними тиграми", 
увійшла в новий рік фі
нансово знищеною, Між
народний валютний фонд 
оприлюднив висновки 
своїх експертів. 

Отже, сукупний еконо
мічний ріст в Сінгапурі, 
Маляйзії, Таїлянді і, ймо
вірно, на Філіппінах в 
цьому році не перевищу
ватиме 1.7 відс. Раніше 
він досягав 8 і більше 
відс. Масовий відплив ін
вестицій приведе до згор
тання виробництв, капіта
льного будівництва, до 
припинення розвитку ін
фраструктури, до знач
ного кількісного змен
шення місць праці. 

Керівники дев'яти кра
їн, що входять в регіона
льну економічну організа
цію АСЕАН — Бруней, 
В'єтнам, Індонезія, Ляос, 
Маляйзія, Мянма, Сінга
пур, Таїлянд і Філіппіни 
— зібравшись у грудні на 
конференцію в Куаля-
Люмпур, маляйзійській 
столиці, звернулися за не
гайною допомогою до 

З'єднаних Стейтів Амери
ки, Європейського союзу і 
Японії. Потрібні, як під
креслюється в резолюції 
конференції, „надзвичайні 
ґльобальні заходи". Ва
лютно-фінансова криза 
буквально вичистила дер
жавні каси держав пів-
денносхідньої і південної 
Азії, вони втратили від 20 
до 100 і більше відс. в 
офіційному курсі своїх 
національних валют. 

Тим часом надії на 
Японію виявилися досить 
ілюзорними, бо курс 
японської єни щодо доля-
ра котиться вниз. Експер
ти остерігають, що змен
шення японського експор
ту з країн АСЕАН стиму
люватиме ще значніший 
спад у південносхідній Азії, 
чий експорт головним чи
ном орієнтований саме на 
Японію і країни Заходу. 

Експерти Міжнародно
го валютного фонду вва
жають, що фінансова 
хвороба зайшла занадто 
далеко і без хірургічного 
втручання вже годі обій
тися. Передусім слід усу
нути причини кризи — ве-

(Закінчення на crop. 4) 

СТВОРЮЄТЬСЯ ЛІГА 
ВЕЛИКИХ БАНКІВ 

КИЇВ. — Пресова служба Антимо-
нопольного комітету України 
(АМКУ) повідомила, що АМКУ 
дав згоду на створення Ліґи вели
ких банків і погодив її статут. За
сновниками ліґи є Промінвестбанк, 
Агропромисловий банк „Україна", 
банк соціяльного розвитку „Укр-
соцбанк", „Укрексімбанк" та Ощад
ний банк України. Антимонополь-
ний комітет зобов'язав лігу та Гї 
членів утримуватися від узгодже
них дій, які привели б до обмежен
ня конкуренції на ринку банкових 
послуг або в значній його частині, 
зокрема, у сфері надання міжбан-
ківських кредитів, розміщення об
лігацій внутрішньої державної по
зики, обслуговування бюджетних 
рахунків тощо. АМКУ заборонив 
втручання ліги у діяльність своїх 
членів, яка може привести до об
меження конкуренції на ринку по
слуг. 

НИЗЬКА ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ 

ХАРКІВ. — Соціологічне опиту
вання в рамках проєкту TACIS 
Східньоукраїнським Фондом Соці-
яльних Досліджень показало, що 
близько ЗО відсотків опитаних 
практично не цікавляться політи
кою. Опитування засвідчило, що 49 

відс. респондентів мають намір 
брати участь у виборах, 27 відс. не 
відмовилися б від участи у рефе
рендумах, 3.5 відс. належать до 
партій або є їхніми прихильниками, 
36 відс. опитаних не бажають брати 

ПЕРЕБУДОВА ДЕРЖАВНИХ 
ОБ'ЄДНАНЬ ЗВ'ЯЗКУ 

КИЇВ. — Кабінет Міністрів схвалив 
програму перебудови двох найбі
льших державних об'єднань Украї
ни — „Укртелеком" і „Укрпошта", 
до яких входять обласні підприєм
ства електрозв'язку і поштового 
зв'язку. На їх базі передбачається 
створити два монолітні акціонерні 
товариства, які стануть державни
ми компаніями, які в майбутньому 
можна буде приватизувати. За оцін
ками голови Державного комітету 
зв'язку Дмитра Худолія, реструк
туризація дасть додаткові впливи 
до бюджету і дозволить щороку за
безпечити телефонами до 600 но
вих абонентів. 

ЗБРОЙНІ СИЛИ ПОЧАЛИ НОВИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

КИЇВ. — Від 4-го січня в Збройних 
Сил України розпочався новий нав
чальний рік. Як повідомило Ук
раїнське телебачення, за традицією 

у всіх військових частинах пройшли 
урочисті віча. Для перевірки під-
готовлення частин та з'єднань на 
місця виїхали представники керів
ного складу Міністерства Оборони. 
Під час навчальних зайнять ук
раїнські воїни відпрацьовуватимуть 
питання організаційної готовости 
бойових та інших видів підготов. 
Особливість навчання українсько
го війська у цьому році буде в то
му, що навчання проходитиме в 
умовах удосконалення організацій
но-штабної структури. Запляновано 
також збільшити кількість і рівень 
військових навчань та заходів, у то
му числі у галузі міжнародного 
співробітництва. 

ЧИСЛО БЕЗРОБІТНИХ ЗРОСТАЄ 

ЧЕРКАСИ. — На кінець грудня 
1997 року в місті зареєстровано 
3,648 безробітних, що вдвічі пере
вищує їх число на початку 1997 ро
ку. За даними Черкаського місько
го центру зайнятости, у 1998 році 
черкаські підприємства звільнять з 
праці ще близько 2,000 працівників. 
Серед того, що пропонується без
робітним — 36 відс. вакансій, які 
не забезпечено повноцінною зар
платнею, 18.5 відс. вакансій вимага
ють фахівців високої кваліфікації, 
а 11.5 відс. вакансії пов'язано з ко
мерційною діяльністю і також не 
гарантують стабільних заробітків. 

У СВІТІ 

у ПОНЕДІЛОК, 5-го СІЧНЯ, пресова служба ро
сійського президента Боріса Єльцина повідомила, що 
він вирішив відкласти свої запляновані на цей місяць 
офіційні відвідини до Індії. Б. Єльцин минулого місяця 
перебував у лікарні з уваги вірусову інфекцію, але стан 
його здоров'я не є причиною перенесення його подоро
жі. Б. Єльцин плянував відвідати Індію 19 - 20-го січня 
після того, як обидві країни договорились про вер
шинну конференцію. 

в ІЗРАЇЛІ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТЕР Беньямін Нетанягу 
вміло переміг свою першу парляментарну кризу після 
резиґнації Дейвида Леві, міністра закордонних справ, і 
отримав схвалення бюджету на 1998 рік голосами 58 
до 52. Одначе це не є кінцевим успіхом, бо з приїздом 
до Ізраїля Денніса Росса, американського посередника 
мирних переговорів на Близькому сході, котрий вже у 
вівторок, 6-го січня розпочав приготовання зустрічі Б. 
Нетанягу з президентом Биллом Клінтоном, запляно-
ваної на 20-го січня у Вашінґтоні, в нього є нові проб
леми. У наступних двох тижнях ізраїльський прем'єр-
міністер повинен би отримати від кабінету міністрів 
схвалення дальшого відтягнення окупаційних військ з 
території західнього берега ріки Йордан, але вже тепер 
тверді націоналісти існуючої коаліції, зокрема з Націо
нальної релігійної партії заявляють, що будуть боро
тися проти будь-якого відтягнення військ зі згаданої 
території. 

В АМЕРИЦІ 

у ПОНЕДІЛОК, 5-го СІЧНЯ, відомий у 1960 роках 
популярний американський співак 62-річний Санні Бо
но, який опісля став політиком та був обраний до Кон
гресу, загинув від зудару з деревом під час лещатарю-
вання. С. Боно був завзятим лещатарем, і коли місцеві 
власті були повідомленні про його запізнене повернен
ня з лещатарських теренів, негайно розпочали розшу
ки. Тіло знайдено дві години пізніше пізно по полудні 
на з'їздах Гевенлі скі різорт на пограниччі стейтів Ка
ліфорнія та Невада, приблизно 55 миль на південь від 
Ріно. С. Боно мав значні успіхи, співаючи зі своєю то
дішньою дружиною ІПер, обидвоє мали декілька ус
пішних пісень, найбільш відома з них це —„Ай ґот ю, 
бейб". Це другий з черги лещатарський смертний випа
док відомих особистостей в одному тижні. 

у НЮ ЙОРКУ ДЖЕРАЛДІН ФЕРРАРО минулого 
понеділка, 5-го січня, подала до загального відома, що 
вирішила знову увійти у політичне життя, змагаючись 
за номінацію зі сторони Демократичної партії кан-
дидувати проти республіканського сенатора Алфонса 
Д'Амато. Свою передвиборчу кампанію Дж. Ферраро 
почала від закидів у сторону А. Д'Амато, що він 
займається політикою очорнювання, та приписала 
йому недіяльність щодо занечищення довкілля, а 
також і у ділянці поліпшення освіти. Дж. Ферраро у 
1984 році кандидувала на віцепрезидента з демокра
тичним президентським кандидатом Волтером Мон-
дейлом. 
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Нехай щастить Україні 
в новому році ! 

Так ми один одному бажаємо — щоб 1998 рік 
був для на щасливішим, ніж минулий, і того ж ба
жаємо Україні. Водночас зі задоволенням призна
ємо, що й прожитий рік не минув для молодої ук
раїнської держави намарне, а дещо подвигнув її 
вперед, наблизив до цивілізованої Европи і світу. 
І хоч матеріяльний рівень життя покищо низький і 
значна частина суспільства стогне від нестатків, 
ледве зводячи кінці з кінцями, все.ж українська 
людина, позбувшись імперського зашморгу і 
отруюючих душу большевицьких догм, здає собі 
справу, що належить до великої нації і що воля 
врешті-решт приведе Україну до розквіту, на який 
вповні дозволяє її величезний економічний, інте
лектуальний і духовий потенціял. 

До здобутків незалежного, суверенного і собор
ного українського народу слід зачислити в демо
кратичний спосіб обрану законодавчу владу, легі
тимний Уряд, який діє на підставі нової Консти
туції, узаконений цією Конституцією державний 
статус української мови, українську національну 
валюту, релігійну свободу і свободу слова. По
вільно, може й занадто повільно, та все ж україн
ська господарка переходить від командно-адмі
ністративної системи до приватизації і вільного 
ринку. Сьогодні вже понад 35,000 селян працю
ють на власних фармах. В крамницях, на ринках 
вже повно власної сільсько-господарської продук
ції, хоч через загальну бідність пропозиція ще 
значніша, ніж попит. Діють комерційні банки, 
брокерські бюра, забезпеченеві компанії, фон
дові і валютні біржі, незалежні газети і телевізій
ні станції, приватні школи і вищі навчальні за
клади зі світового рівня професурою 

На жаль, поріг у новий рік переступили і прикрі 
недоліки, через які Україна залишається ледве не 
на самому дні економічної кризи. За шість неза
лежних років суспільство так і не структуризува-
лося в політичному сенсі, кермо державного уп
равління перебуває в руках старої партійно-но-
менклятурної олігархії, панування якої кланізува-
ло спільноту, стимулювало корупцію і організова
ну злочинність, давши цим самим козирі для де
стабілізуючої діяльности комуністів і соціялістів. 
Сьогодні робітник в Україні дістає найменшу, або 
одну з найменших, у світі погодинну платню — 35 
центів. Держава боргує працівникам бюджетних 
ділянок майже півтора блн. гривнів, працююча 
людина по півроку не дістає ніякої платні, зали
шаючи свою родину без найнеобхіднішого. При
ватну ініціятиву, що тільки народжується, в за
родку душить несправедлива податкова система. 

Намагаючись знайти об'єктивну відповідь на 
запитання, хто ж винний у всіх цих негативних 
процесах і явищах, мусимо бути чесними зі со
бою і шукати шкідників не десь ззовні, поза Укра
їною, а передусім у ній самій, в нецивілізованому 
характері держави і її керівних органів. Досить зга
дати, що за шість самостійних років вісім разів 
мінялися діячі на пості прем'єр-міністра.І в кож
ному випадку року не минало, як починалися не
згоди між прем'єром і Президентом — прем'єр 
виявлявся „не той", хоч на чільне місце він потра
пляв саме з волі Президента, першого чи другого. 
З волі президентів, а точніше — з їхнього свавіл
ля, жоден український прем'єр-міністер не мав 
можливости зформувати Уряд згідно з власним 
розумінням і власними критеріями. А якщо це 
так, то жодного з них не можемо звинувачувати в 
неефективній та безвислідній діяльності. Це пер
ший, здається, раз, що Президент Л. Кучма за
певнив, нібито „абсолютно довіряє" теперішньо
му прем'єрові Валерієві Пустовойтенкові. Кори
стуючись цим високим довір'ям, останній зфор-
мував свою міністерську дружину без тиску ззов
ні. І що Україна дістала в результаті? Може, коа
ліційний Уряд, створений в інтересах всіх суспіль
них прошарків, всієї України? Ні, дістала Уряд, 
який представляє інтереси переважно Народно-
Демократичної Партії, політично близької до ліво
го, соціялістичного крила в загальнопартійному 
спектрі. „Ми так і не розбудували політичної сис
теми, не структуризувалися політично і це приве
ло до того, що економіка стала заручницею полі
тики", — пише відомий економіст і рухівець, про
фесор Володимир Черняк. 

Треба тільки додати — заручницею недоброї, 
недобросовісної і, нема чого гріха таїти, нерідко 
антидержавницької, антиукраїнської політики, яка 
фатально гальмує процес нового викристалізу-
вання понівеченої царським і совєтським вели
кодержавним шовінізмом української нації. Тому 
головним завданям свідомого українського гро-
мядянства напередодні нових парляментарних 
виборів в Україні вважаємо українізацію влади, 
Уряду, державних установ. Без патріотизму, без 
вірної синівської любови до України, без від-
повідальности за долю української нації ніяка по
літика не буде успішною. 

Вже досить давно най
більш розвинені країни 
світу твердо пообіцяли 
Україні (між іншим, в об
мін за ядерне роззброєн
ня) допомогу у ліквідації 
наслідків Чорнобильської 
аварії, З того часу у цій 
справі майже нічого не 
досягнуто. В першу чергу 
це стосується України. Ос
таннє засідання Комісії 
Кучма-Ґор та нарада країн 
і організацій-донорів, що 
відбулися в ЗСА, своїми 
результатами окреслили 
трудне становище. 

Чорнобильська про
блема існує для України у 
двох вимірах. Перший ас
пект стосується власне 
ЧАЕС, її функціонування, 
закриття та „утилізації" 
разом з об'єктом „Укрит
тя", а також пов'язаних із 
цим соціяльних наслідків 
(звільнення значної час
тини кількости працівни
ків, необхідности пересе
лення міста Славутич, іс
нування якого втратить 
сенс). Ця частина пробле
ми викликає найбільше 
запитань практичного, 
структурного й наукового 
характеру, що значно ут
руднює як саме її ви
рішення, так і переговори 
із донорами щодо її фі
нансування. Однак варто 
зазначити, що саме існу
вання об'єкту „Укриття" 
разом із працюючими по
руч іншими бльоками 
станції становить найбіль
шу об'єктивну небезпеку 
як для України, так і для 
Европи. Між тим, вирі-

Євген Судак, 
Київ 

П О Л І Т И Ч Н И Й ХАОС 
Д О В К О Л А Ч О Р Н О Б И Л Я 

шення якраз цих питань 
покищо тоне у мряці не
скінченних конференцій 
та переговорів. 

Інша точка проблеми 
— це необхідність будів
ництва потужностей для 
енергосистеми України, 
які б замінили ЧАЕС. Ук
раїна не може дозволити 
собі закривати ЧАЕС, до
ки вони не стануть до ла
ду, без того, щоб її енер
госистема не перебувала 
майже постійно у критич
ному стані, як, напри
клад, минулої осені. 

І тут, не зважаючи на 
більшу практичну узгод
женість питання, станови
ще країн-дбнорів також 
далеке від конструктив
ного. Досить сказати, що 
за результатами останніх 
переговорів Україна спро
моглася отримати „цілих" 
39 (!) млн. дол. на чор
нобильські проблеми... 

Дискусії без кінця 

Політична гра та спе
куляції навколо проблеми 
чорнобильської допомоги 
Україні розпочалися від
разу ж по прийнятті рі
шення про допомогу. Са
ма проблема Чорнобиля 
відійшла на другий плян 
на тлі нескінченних дис
кусій, у які втручалися 
усі, кому не було ліньки. 

Дискутувалося кількість 
необхідних Україні фон
дів, те, як їх витрачати, 
які компенсуючі потуж
ності для України потріб
ні, необхідність енерґоза-
ощадження в країні, без
ліч інших питань... Все це 
супроводжується постій
ними спекуляціями щодо 
рівня української корупції 
й пов'язаних із цим ви
трат грошей, яких ще ні
хто й не думав надавати. 
Звичайно, перераховані 
проблеми мають своє зна
чення й вагу. Але політи-
канська балаканина на тлі 
дійсної ядерної небезпеки, 
постійної загрози розвалу 
нашої енергосистеми та 
щорічних витрат України 
на Чорнобиль у розмірі 
від 15 до 20 відс. бюджету 
країни все ж таки трохи 
дратує. Вона дратувала б 
значно більше, якби не 
була зумовлена низкою 
політично-економічних 
суперечностей, коріння 
яких лежить усередині са
мих країн-донорів значно 
більшою мірою, ніж в Ук
раїні. 

Для західніх лідерів 
це було внутрішньополі
тичним питанням. Але по
ступово антиядерна істе
рія затихла, а згодом з'я
сувалася й приблизна су
ма фондів (2, 5-4 блн. 
дол.), що її мали надати 

Україні. І тоді в дію всту
пили інші фактори. Між 
країнами-донорами роз
горілися суперечки, по
в'язані з кількістю, спря
мованістю та самою до
цільністю цього фінансу
вання. Результат не заба
рився й полягає в тому, 
що від конференції до 
конференції Україна от
римує якісь крихти, схожі 
на останні 39 мільйонів. 
На цьому тлі Росія, яка 
також вважала себе серед 
„донорів" і яка як право-
наступниця СССР може 
вважатися одним з вину
ватців самого існування 
ЧАЕС, останнім часом 
взагалі відмовилася брати 
участь у розв'язанні цієї 
проблеми. Цей факт де
монструє послідовність 
нової російської політики 
щодо України, яка поля
гає у відвертому еконо
мічному тиску, що не 
прикривається вже навіть 
балаканиною про „спіль
ну долю" та „братню 
дружбу". 

Сутність такої полі
тичної „штовханини" дов
кола Чорнобиля полягає 
як у дії тривалих факто
рів, так і в перебігу остан
ніх подій, головним чи
ном, поза Україною. Це й 
неможливість для захід
ніх лідерів пояснити своїм 
громадянам необхідність 
фінансування України, ко
ли ті через 10 років по
чали забувати Чорнобиль. 
Це й політично-еконо-

(Закінчення на стор. 3) 

Нерівний розподіл гро
шей може збудити нашу 
цікавість, коли бажаємо 
порівняти своє матеріяль-
не становище зі станови
щем інших. На жаль, не 
дуже легко в Америці 
щось довідатись, бо, згі
дно з неписаними прави
лами доброї поведінки не 
слід прямо запитувати на
віть найкращого прияте
ля, СКІЛЬКИ він заробляє, 
скільки відкладає і скіль
ки призбирав майна. За
лишається, отже, самому 
виробити собі оцінку ма
єткового посідання даної 
людини. До цього завдан
ня слід підходити обереж
но, бо, як то кажуть, „не 
все є золотом, що бли
щить". Можна відкрити, 
що користувач майном ще 
не є повним власником. 
Він ще сплачує мортґедж 
на хату і позику на авто, 
платить ратами хатнє ус
таткування, а бюджет бі-
жучих витрат балянсує 
маніпуляцією кредитними 
картками. І тут не так 
важко відкрити існування 
нерівного розподілу гро
шей між людьми, бо ті, 
що потребують і позича
ють, мають додаткові ви
трати у формі процентів. 
А ті, що одержують процен
ти, мають джерело доходу, 
бо „гроші роблять гроші". 

Коли ідеться про осо
бисті фінанси, то напро-

Юрій Р. Рибак 

Р'роіііевий аспект 
нерівноі^о р о з о о д і л у 

шується пояснити мен
тальність пересічного 
американця. Для нього 
таємниця особистого фі
нансового становища є 
важливим чинником у 
хвилині скрути. \іт не хо
че, щоб про його невдачу 
довідувалися інші. У ви
падку ж добробуту він 
побоюється, що люди мо
жуть бути заздрісні і на
віть сердиті, коли дові
даються про його успіх і 
доходи. 

Але бувають особи з 
іншим наставленням. Во
ни саме реклямою свого 
багатства намагаються 
здобути для себе признан
ня в суспільності. А люди 
в крайній потребі свідомо 
звертаються за допомо
гою, не згадуючи тут без-
маєтних, що є „професій
но на велфері". 

Проблему розподілу 
грошей розглядає книжка 
п. 3. "Money — who has 
how much and why", що 
появилася вторік у Ви
давництві „Скрайбер". 
Автором є Andrew Hacker 
— професор політичних 
наук Квінс коледжу у Ню 
Йорку. У своїй книжці він 
стверджує, що „величез

ний фінансовий поділ ві
докремлює американців" 
в поодиноких групах і за
гально. Для обчислення 
доходу і майна він вико
ристав доступні джерела 
інформації — офіційну 
статистику, річні звіти кор
порацій, аналізи профе
сійних журналів тощо. Зі
браний матеріял автор 
упорядкував за професія
ми і родом праці, расами, 
іміґрантами, чоловіками і 
жінками. У підсумку за
гального фінансового ста
ну завважує, що дохід 
американців значно змен
шився за останніх 10 ро
ків. Все ж таки деяким 
людям поводиться краще. 
Домашні господарства 
(house holds) з доходом 1 
мнл. дол. у 1995 році пе
рейшли число 68,000... А 
бідні в Америці? Вони 
стали ще біднішими. І ко
ли досі платники податків 
сердилися на родини, які 
одержували публічну до
помогу, то майже не тур
бувалися привілеями ба
гатіїв. Обчислюють, що в 
1966 році було 137 аме
риканців з майном від од
ного до 19 блн. дол. А то
му, що колесо щастя не 

стоїть на місці, зі списка 
тридцяти найбагатших ро
дин у 1918 році задержа
лося лише три, а саме: 
Рокефеллери, Форди і 
ДюПонти, репрезентовані 
жменькою нащадків. Од
ною з причин цієї ситуації 
можна б вважати факт, 
що родини розвиваються 
скоріше, ніж росте родин
не майно. У висліді щораз 
менше доходу припадає на 
особу. Про це відомо на
щадкам ДюПонта, яких є 
1,700 осіб! 

У нашому сторіччі 
медицина була найкраще 
платним зайняттям в 
Америці. Але ще вищі за
робітки мають торговці 
валютою та інвестиційні 
банкіри. В лікарській про
фесії бракує можливости 
ділитися грішми з розра-
хувань (settlements) і по
шкоджень, що деяких ад
вокатів робить мільйоне
рами. Число правників по
стійно зростає, однак їхній 
дохід не зменшується, бо 
корпорації і бизнесові ус
танови згідні платити ко
жну ціну правничих по
слуг. У світі музики, кіна, 
як теж спорту, існує „сис
тема зірок". їхнє число з 
природи обмежене. Вони 
на вершинах кар'єри сво
єю популярністю зверта
ють на себе увагу, одер-

(Закінчення на стор. 3) 

Надія Волинець, 
Бережани 

Золоті рядки ювілейних пошанувань Б* Лепкого 
III 

Все, що відбувалося 2-го листопада у Львові і при
свячувалося лепківському ювілеєві, носило на собі 
благородну печать особистого втручання і особистої 
відповідальности голови Ювілейного комітету началь
ника департаменту культури обласної адміністрації, го
лови товариства „Просвіта", лавреата державної наго
роди ім. Т. Шевченка Романа Лубківського, який бла
гословляв своїми вступними промовами кожне дій
ство, як напередодні благословив і підтримав письмен
ника Р. Коритка і фотохудожника, лавреата державної 
нагороди ім. Т. Шевченка В. Пилип'юка у справі видан
ня художньої брошурки „Богдан Лепкий", що стала не
сподіваним дарунком для святочної громади. 

4-5-го листопада відзначення 125-літнього ювілею 
Б. Лепкого відбувалося в Києві. Республіканський ко
мітет на чолі з Іваном Драчем передбачив ряд цікавих 
імпрез, частина яких вже відбулася в жовтні. Зокрема, 
Державний Літературний Музей в Києві (директор Г. 
Сорока) разом з Національною комісією з питань по
вернення культурних цінностей в Україну (голова О. 
Федорук) організували величаве відкриття виставки із 
власних фондів, фондів Музею Лепкого у Бережанах 
та переданих д-ром Смиком лепківських книг та мате
рія лів. Музей Книги і Друкарства розгорнув виставку з 
приватної колекції заступника голови Республікан
ського комітету професора Ф. Погребенника. Анало
гічно влаштовувалися виставки до ювілею письмен
ника в усіх бібліотеках Києва, а також Тернопільщини, 
Івано-Франківщини, Львівщини. В Національній пар-
ляментарній бібліотеці України виставка стала місцем 
проведення літературного вечора „Ступаю в світ з ба
жанням волі" з участю проф. Ф. Погребенника, д-ра 

Смика, директора видавництва „Дніпро" Т. Сергійчу-
ка. 

Офіційні ж святкування розпочалися науковою 
конференцією в Інституті літератури Національної 
Академії Наук України. Про значення творчости Б. 
Лепкого говорили академік М. Жулинський, письмен
ник О. Лупій, професори О. Мишанич, Ф. і В. Погре-
бенники, В. Смілянська, Н. Смілянська, Н. Шумило, Г. 
Вервес, д-р Р. Смик, заступник голови Національної 
комісії у справах повернення культурних цінностей Ва
лентина Врублевська. 

А в будинку колишньої Центральної Ради відбувся 
святочний вечір, який відкрив І. Драч. Слово про Б. 
Лепкого виголосив Ф. Погребенник. З привітаннями 
виступили заступник Тернопільської обласної адмініс
трації В. Литвинчук, голова Тернопільської Спілки 
Письменників Петро Тимочко, письменник Р. Луб-
ківський, д-р Р, Смик, поет з Чернігова Станіслав Ре
п'ях, представник амбасади Польщі В. Йоньц. Святоч
ний концерт будувався на творах ювілята у виконанні 
народних артистів України Дмитра Гнатюка, Фіцича, 
Лариси Кадирової, акторів Львівського Академічного 
Театру ім. М. Заньковецької, студентів Державного ін
ституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, 
національної капелі України „Думка" (диригент Є. Сав-
чук) та співачки і композитора Ярослава Мазуряк. 

А для 5,000 українських читачів справжнім юві
лейним дарунком став двотомник творів письменника, 
підготовлений до друку професорами Ф. і В. Погребен-
никами, виданий Видавництвом „Наукова Думка" зав
дяки фінансовій підтримці д-ра Р. Смика. Тому на пре
зентації двотомника у книгарні видавництва на адресу 

ІЙЗ З ЛИСТІВ ДО РЕЛАКШЇ 

Взірцева іикола і село 
& Львівській області 

в Україні я була вже 
багато разів і все відкри
вала щось нового, щось 
цікавого. У 1997 році вчи
телька на ім'я Володи
мира запросила мене до її 
села побачити новозбудо-
вану школу. 

В умовлений, гарний 
соняшний день заїхало ав
то і за 20 хвилин зі Льво
ва була я під хатою Воло
димири. По короткій і 
смачній перекусці пішли 
ми до школи, а як збли
жалися, я очам своїм не 
хотіла повірити, щоб у се
лі пишалася така велича
ва будівля. Це вісімкут-
ний двоповерховий буди
нок, зі сімома входами і 
виходами. Як ми ввійшли 
в середину, я відразу за
уважила, що тут добрий 
господар, якого, на жаль, 
не могла запізнати, бо був 
у роз'їздах, за грішми для 
викінчення школи. Про це 
повідомила мене жінка 
директора і перепросила, 
що вона його заступить і 
покаже мені школу. 

Ми почали від першо
го поверху. Кляси просто
рі, ясні, з одним великим 
вікном, в кожній клясі 
підлоги паркетові, стіни 
на півтора метра оббиті в 
декотрих клясах кераміч
ними плитками, в інших 
дошками. В кожній клясі 
— столики і крісла. На 
обох поверхах руханкові 
залі, з тим, що на доліш-
ному поверсі заля дещо 
більша і більше приладів 
до руханки (драбини, лин
ви, сітки). 

Перша кляса на парте
рі відділена від усіх кляс 
коридором, де є примі
щення на плащі і взуття 
та лазничка. З цього ко
ридору входиться до по
рожньої кімкатц, а від неї 
наліво і направо — двері. 
Наліво — це кімната для 
навчання, так, як усі, про
стора, з великим вікном і 
паркетовою підлогою, 
столики і крісла. Направо 
з першої кімнати — заля 
для спання. Тут приємно 
вразила мене підлога. 
Паркети уложені через се
редину кімнати від дверей 
до кута — ніби хідник, а 
по боках — в шахівницю. 
На другому кінці цього 
партеру — їдальня для 
всіх дітей, коло неї кухня, 
де рівночасно дівчата бу
дуть вчитися варити. 

Підвал ще не викінче
ний, але призначений на 
всяку майстерню, де діти 
будуть вчитися, залежно 
від їх зацікавлень. Всюди 
чистенько, бо, як дирек-
торова сказала, в День 
Незалежности, 24-го сер
пня, буде посвянення, на 
яке мають приїхати високі 
гості. 

З вікна їдальні дирек-
торова показала, що від 
огорожі, що замикає шкіль
не подвір'я, тягнеться по
ле, на якому родичі дітей 
будуть управляти все, що 
потрібне для кухні. Після 
того жінка, молода й сим
патична, запросила мене 
до кляси на поверсі. Там 
застала я чотири вчитель
ки і 20 учнів (хлопці і дів

чата) вищих кляс. 
Учні привітали мене 

співом, а відтак майже 
кожна дитина з відповід
ним віршем і квітами під
ходила до мене. Після мо
єї подяки дітям Володи
мира попросила мене роз-
казати всім присутнім, 
чому ми опинилися в 
Америці, а я дискретно 
запитала, чи маю говори
ти все одверто? Відповідь 
була: „Прошу не скривати 
нічого, нехай діти знають, 
що тоді діялося". Розка
зала про нашу втечу пе
ред большевицькою нава
лою, що затягнулось де
що довго, але дивно мені 
було, що діти не дрімали, 
а слухали. Після того я 
підписувала книжки, при
значені для роздачі дітям, 
а це „Вчителька", автор-
ки-партизанки Світлик-
Дмитренко, та „Меч і 
книга" автора В. Барагу-
ри. Ці книжки я передру
кувала в Україні і роздала 
(45,000) по школах, цер
квах і військових скупчен
нях (Військова Академія і 
на кораблях). 

Відтак діти розділи
лися — по одному боці 
кляси дівчата, по другому 
хлопці — і перекликува-
ли себе співом. Після роз
дачі книжок, попращав-
шись, ми розійшлися. 

В дорозі до хати Во
лодимира розказала, що в 
селі є пекарня, молочар
ня, робітня керамічних 
плиток і на викінченні 
слюсарська майстерня, а 
також голова Управи села 
обіцяв відновити дорогу 
через село, яка сполучить 
Львівську дорогу зі Сгрий-
ською. 

в хаті при обіді мала 
розмову з о. Іваном, паро-
хом цього села, який '̂ ів^ 
ночасно обслуговує й су
сіднє село. Отець Іван 
сказав, що до цього року 
село було православне, а 
тепер перейшли на като
лицьке. Він жалівся, що 
чомусь люди не дуже при
ходять до церкви, але зі 
сусіднього села дуже за
доволений, в неділі цер
ква переповнена вірними, 
навіть коли заповість на 
пополуднє якесь засідан
ня, Молебен, люди гро-
мадно приходять. Пробу
вав він різними способами 
заохотити своїх парафіян 
приходити на відправи до 
церкви і вірить, що неза
баром це йому вдасться. 
Люди працьовиті, здібні, 
створили в селі такі май
стерні, що й сусідні села 
їх наслідують. 

Якщо б таких сіл було 
більше, тоді загальний 
стан в державі став би 
кращий. 

Ми уболіваємо над 
українською мовою в Ук
раїні, перш за все ми по
винні апелювати до Вер
ховної Ради, щоб випла
тили людям платні, щоб 
мали за що купити кусої̂ : 
хліба. Як люди не будуть 
голодні, будуть думати 
про все інше, тоді й мова 
буде на першому місці! 

Марія КрижанІБська 
Рочестер, Н. Й. 

всіх, хто доклав зусиль, щоб твори Б. Лепкого поверну
лися в Україну, звучали щирі слова признання і подяки 
з уст директора Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України М. Жулинського, директора видавництва 
Алєксєєнкова, директора Музею Б. Лепкого у Бере
жанах Надії Дирди. Тут же представлено ще одну спіль
ну працю науковця Ф. Погребенника і жертводавця д-ра Р. 
Смика — видану книжечку Б. Лепкого „Посвяти В. 
Стефаникові". 

9-го листопада ювілейні імпрези знову перенеслися 
на галицькі терени. У с. Цигани на Борщівщині, де бува
ли відомі українські письменники І. Франко, А. Чай-
ковський, Б. Лепкий, відслонено пропам'ятну таблицю 
і зорганізовано святочний концерт у Борщові. Як під
сумок розлогих святкувань на Івано-Франківщині, які 
відбулися при активній участі голови Клюбу творчої 
інтелігенції Уіяни Скальської у Черчу, Жовчеві Рога-
тинського району, Яремчу, Розтоках, де відкрито про
пам'ятну таблицю письменникові, Коломиї та інших 
містах, обласний комітет зорганізував величавий юві
лейних вечір в обласному драматичному театрі. По бе
реги виповнена заля піднесено зустрічала слово про Б. 
Лепкого, проголошене академіком В. Качканом, за
ступником голови адміністрації В. Скрипничуком, д-
ром Р. Смиком, головою обласної письменницької ор
ганізації Я. Дорошенком. 

(Закінчення на стор, 3) 
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МІНІСТЕРСТВО Агропромислового Комплексу Украї
ни плянує у 1998 році збільшити врожай зернових до 
майже 40 млн. тонн, цукрових буряків до 26 млн. тонн 
і соняшника до З млн. тонн, повідомив міністер АПК 
Юрій Карасик. В загальному ж урожай має бути ви
щим, ніж в минулому році, на 10-15 відс. Міністер, од
нак, зазначив, що ці пляни можливо здійснити лише за 
сприятливих умов. Як відомо, сільське господарство в 
Україні дуже неефективне. Зберігається колгоспна сис
тема, а господарства відчувають гостру нестачу відпо
відної техніки і пального. 

Політичний... 
(Закінчення зі стор. 2) 

мічна заанґажованість 
урядів Заходу. Сюди ж 
можна віднести й полі
тичні протиріччя між 
з е л та EC, а також усе
редині EC, які подекуди 
мають принциповий ха
рактер. До нових факто
рів можна віднести неста
більність та лихоманку на 
світових фондових і фі
нансових ринках, що від
волікає ресурси, та по-
жорстокішання російської 
економічної політики що
до України. Можливо, тут 
є намагання вплинути на 
економічну й фінансову 
ситуацію в Україні, про 
що свідчать нещодавні 

В неділю, И-го січня 1998р. 
о г о д . 1 : 3 0 п о пол. 

в домі УСК в Ню Йорку 
(122 2-га Аве., 2-ий поверх) 

відбудеться 
ДОПОВІДЬ 

„АЛЬТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА 
-НАУКА ПРО ЗДОРОВ'Я" 

— причини ефективності і 
зростаючої популярності; 
— акупунктура, гомеопатія, 
аюрведа та інші її види; 
— демонстрація лікувальних 
методів; 
— як ЗМІЦНИТИ здоров'я, сили 
і ДОВГОЛІТТЯ; 
— оцінка стану здоров'я всіх 
бажаючих. 

Доповідач лікар 

ВОЛОДИМИР 
БУГАЄНКО 

акупунктурист стейту Ню 
Йорк, консультант з аюрведи, 
кандидат (Ph.D) медичних наук 

Запрошуємо всіх 
Вступ ВІЛЬНИЙ 

спроби „повалити" укра
їнську валюту, а також 
чутки, що ходили у де
яких колах Києва, про 
конфлікт, що буцімто 
стався між Людмилою 
Кучмою та Гілларі Клін
тон у Львові через жи
дівське питання. Кон
флікту такого не було, 
але наявність чуток мо
жна розглядати як спробу 
вплинути на відносини 
українських лідерів зі сві
товими фінансовими ко
лами напередодні вибо
рів... 

Хаос інтересів 

Усе це важко поєднати 
в якусь систему, але у та
кому хаосі інтересів та по
літичних прагнень втра
чається можливість кон
структивного вирішення 
для України чорнобиль
ського питання. Усі вони 
існують у різних площи
нах із проблемою прак
тичного закриття станції й 
практичної добудови ре
акторів для заміщення. 
Здається все очевидні
шим, що Україні дове
деться шукати ресурсів на 
вирішення цих проблем 
самій. Якщо політики й 
фінансисти Заходу пово
дитимуться так і надалі, 
Україні залишається за
явити, що ЧАЕС буде 
працювати доти, доки не 
заробить на власне за
криття й утилізацію, й 
зняти цю проблему з 
міжнародного розгляду, 
щоб не відволікати на 
зайве зусилля нашйх по
літиків та дипломатііз. 

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ АМЕРИКИ 

УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО в НЮ ЙОРКУ 

УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРИСТВ міста НЮ ЙОРКУ 

ПОВІДОМЛЙЄ 

що зустріч з українськими астронавтами 

полковником 

Л Е О Н І Д О М К А Д Е Н Ю К О М 
та 

доктором 

ЯРОСЛАВОМ ПУСТОВИМ 
відбуде ться 

в суботу, 10-го січня 1998 р. 
в авдиторії школи св. Юра 

при 215 Схід 6-та вул. в Мангаттані 
із молоддю •— 12:00 

з громадянством — 2:30 

Просимо громадянство до численної участи. 

ДОПОВІДІ на тему: 

УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ 
ВИБОРІВ 1998 РОКУ 

н е з а л е ж н и й п о г л я д н а п е р е д в и б о р ч у 
п о л і т и ч н у с и т у а ц і ю в У к р а ї н і 

в и г о л о с и т ь 

осип ЗІНКЕВИЧ 
Голова в и д а в н и ц т в а „ С м о л о с к и п " у К и є в і 

Д І Т Р О Й Т : с у б о т а , 1 7 - г о с і ч н я , г о д . 5 - т а 
заля У К Ц св. Йосафата, Воррен, М и ш . 

Влаштовує, УАКРада, Метрополітальний Відділ у Дітройті 

В А Ш И Н Г Т О Н : н е д і л я , 1 - го л ю т о г о , г о д . 2 - г а 
заля УПЦ св. Андр ія , 15100 New Hampshi re Ave. 

Влашювують: Об'єднання Українців Вашінпону, УАКРада, 
Вашінгтонська Група Професіоналіст ів 

ДОПОВІДІ на тему: 

МОЛОДЬ НАПЕРЕДОДНІ 
ВИБОРІВ 1998 РОКУ 

Н Е З А Л Е Ж Н И Й П О Г Л Я Д Н А П Е Р Е Д В И Б О Р Ч У 
П О Л І Т И Ч Н У С И Т У А Ц І Ю В У К Р А Ї Н І 

будуть виголошені в: 

М А Я М І , Ф л а . : н е д і л я , 2 5 - г о с і ч н я , г о д . 1 : 3 0 
заля УПЦ св . Миколая, Купер Ситі , Ф л а . 

Влаштовують: Парафія УПЦ св. Миколая в Купер Сит і , 
Фла . , і Товариство Українських Сеньйорів 
М а я м і , Ф л а . 

Н Ю Д Ж Е Р З І : п ' я т н и ц я , 3 0 - г о с і ч н я , г о д . 7 - м а 

заля при церкві-пам'ятнику УПЦ св. Андрія, С. Бавнд Брук. 

Влаштовує: Комітет Допомоги Україні , Відділ 

Центрального Ню Д ж е р з і 

Дня 13-го грудня 1997 
року у свято Апостола 
Андрія Первозванного в 
приміщенні духовної семі
нарії (Андріївська церква) 
відбулась VII звітно-ви
борча конференція Укра
їнського Православного 
Братства св. Апостола 
Андрія Первозванного. 

На конференцію при
були близько ЗО делегатів 
з 14 регіонів України, був 
присутній голова Україн
ського Православного То
вариства св. Апостола 
Андрія Первозванного 
Михайло Герець. 

Конференція почалася 
з молитви і благословен
ня отця Олексія. Братство 
вшанувало добрим сло
вом та хвилиною мовчан
ня пам'ять вбитого одно
го із засновників братства 
Володимира Кательниць-
кого та його мами. 

Зі звітом виступив го
лова братства Олександер 
Гудима. Він розповів, що 
основна праця братства 
полягала у вивченні стану 
справ братства та Церкви 
Київського Патріярхату 
на місцях. Члени братства 
побували за звітний пері
од тричі в Чернігові (у 
справі захоплення храмів 
Бориса та Гліба, Катери-
нинської) Полтаві, Харко
ві, Львові, Луцьку, Чер
нівцях, Запоріжжі, Енер-
ґодарі (Запорізька об
ласть), Бобровиця (Черні
гівська область). Ставище 
(Київська область). Та
кож організовано акції 
протесту: пікетування у 
Дніпропетровській адмі
ністрації, російської ам-

Гроіхіевий..« 
(Закінчення зі стор. 2) 

жують світове признання 
і стають мільйонерами. 
Виглядає, що в майбут
ньому зірки будуть надалі 
сяяти, а право і медицина, 
як теж висока освіта, змен
шать добре платні кар'єри 
попередніх поколінь. 

У розділі книжки про 
іміграцію є таблиця, яка 
подає „середній (median) 
дохід домашніх госпо
дарств за країною поход
ження". Більшість людей 
походить з Европи, а в 
Америці жили принай-
менше три покоління. На 
першому місці, серед кра
їн походження, є Росія — 
з 46,000 дол. доходу. На 
15 місці знайшлася Укра
їна — з 34,000 дол. а на 
останньому, тобто ЗО міс
ці, Франція — з 31,000 
дол. Додаймо до цього, 
що Україна встановилася 

Конференція Братства 
СВ. Апостола Андрія Первозванного 
басади у Києві та Вер
ховної Ради в Києві у 
зв'язку зі захопленням 
українського собору в Но-
ґінську Московської об-
ласти (Росія) військови
ками. Російському амба-
садорові передано лист 
Патріярха Філарета. 

Голова братства зорга
нізував зустріч Патріярха 
Філарета із заступником 
міністра закордонних 
справ України Антоном 
Бутейком. Наслідком зу
стрічі була нота протесту 
МЗС України амбасаді Ро
сії в Києві щодо подій в 
Ноґінську. Голова пред
ставляв братство на 2-му 
Світовому форумі укра
їнців та на урочистостях з 
нагоди 75-річчя автокефа
лії, а також брав участь у 
заходах канонізації Петра 
Могили. 

Беручи участь в між
народних конференціях 
„Християнська мораль та 
військовий обов'язок", 
„Моделі церковно-дер
жавних відносин країн За-
хідньої Европи і ЗСА", па
нелях „Релігія і влада", 
що організовував Фонд 
Конрада Аденауера. 

У Верховній Раді заре
єстровано дві депутатські 
групи: „За єдину Помісну 
Церкву" та „В підтримку 
традиційних і канонічних 
Церков". Виявлено, що 
остання складається із 
комуністів та соціялістів, 
отримавши благословен
ня Митрополита Владімі-

перед Англією, Швецією, 
Німеччиною, Голляндією, 
Францією і 10 іншими 
країнами. Книжка під
креслює позитиви, які 
іміграція вносить в еконо
мічне життя ЗСА. Пере
січний іміґрант виявляє 
енергію, завзятість і зу
силля зберігати ідентич
ність, готовий працювати 
за найнижчу винагороду і 
свідомий соціяльного не
рівного розподілу грошей. 
Для нього, однак, важли
ве, що тут є саме слушна 
нагода скоріше вийти з 
убогости, ніж в іншій кра
їні. Але не всі іміґранти 
чорнороби, бо між ними є 
теж підприємці — антре
пренери, професіонали зі 
знанням і практикою, 
яких замало серед амери
канців. Наприклад, клю-
чевим джерелом фізиків і 
математиків для потреб 
індустрії і науки є Тайван і 
Корея, а віднедавна — Ро
сія і ...Україна! 

Золоті рядки... 
(Закінчення зі стор. 2) 

Так же щиро і тепло вітали слово Богдана Лепкого 
у виконанні народних артистів України Христини Фіца-
лович, Михайла Кривеня, заслуженого діяча культури 
М. Сливоцького, заслуженого артиста України Р. Іва-
ницького, акторів театру, студентського хору Прикар
патського Університету, хору катедрального собору, ар
тистів і камерної оркестри фільгармонії, композиторки 
і виконавці Ярослави Мазурак з Бережан. Слід сказати, 
що Я. Мазурак до ювілею видала, при фінансовій під
тримці українців з діяспори Теодозія Пришляка і д-ра 
Смика, свій перший звукозапис „Які квіти любови" з 
власними піснями на вірші Б. Лепкого, а також взяла 
участь у всіх ювілейних концертах, ювілейних вечорах 
— у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківському, 
Бережанах. Багато шанувальників творчости Лепкого 
одержали в дарунках збірники її пісень „Вітер рідного 
Поділля" та збірник пісень „Звук підгірської трембіти" 
Івана та Амалії Фіцаловичів, які видав у Чикаго д-р Р. 
Смик. До ювілею він також присвятив і видання осо
бисто упорядкованої третьої книги „Повернення в Ук
раїну Богдана Лепкого", яку разом із двотомником ще
дро передавав у бібліотеки, навчальні заклади, науков
цям-лепкознавцям . 

Міністерство Зв'язку України відзначило 125-ліття 
Б. Лепкого випуском ювілейного коверту з маркою, 
спеціяльне погашення якого відбулося 9-го листопада 
у Бережанах та Києві. 

Публікації лепківських матеріялів побачили світ у 
різних періодичних виданнях. Вийшли спеціяльні ви
пуски літературно-мистецьких аьманахів „Українська 
мова і література" (Київ), „Русалка Дністрова" (Терно
піль), „Жайвір" (Бережани), часопис „Літературна Ук
раїна". Музей Б. Лепкого у Бережанах ювілейний рік 
Лепкого відзначив випуском календарика з портретом 
письменника, путівника по музею, бібліографічного 
покажчика (у співавторстві з обласною науковою біб
ліотекою) та значків. 

Сьогодні, коли стихає святочний настрій, в пам'яті 
зафіксувалося ось це широке полотно вражень, гап
тованих його словом, піснею. А ще гаптованих люд
ською нетлінною пам'яттю, любов'ю, що так довго че
кала на свій всеукраїнський вияв великому поетові. Во
на стала ствердженням пророчих слів І. -Б. Антони-
ча: „Аж раптово над ним промайнуло старосвіт
ське: 'Не ввесь я умру'". 

ра Сабодана та римо-ка-
толицького священика. 

За звітний період від
булося п'ять засідань 
братства для обговорення 
поточних проблем. 

Поширено друковану 
інформацію незалежного 
Українського Центру По
літичного Маркетингу 
про стан та ролі Українсь
ких Церков. 

На півгодини конфе
ренцію перервано на 
Службу Божу, котра від
булася на вулиці, на схо
дах Андріївської церкви з 
нагоди свята Апостола 
Андрія. 

Братство разом з інши
ми громадськими органі
заціями ініціювало зами
рення політичних партій 
демократичного спряму
вання на період виборів із 
висуненням спільного 
кандидата у мажоритар
них округах. 

Потім виступили: Ми
хайло Григорович (Київ) 
критикував голову за те, 
що мало радився з упра
вою братства; Сергій Зна-
менський (Полтава), мо
лодий керівник, розповів 
про регіональні пробле
ми; Дмитро Симоненко 

(Запоріжжя) — про су
дову розправу за храм із 
владою; Лідія Яценко 
(Дніпропетровське) — про 
домагання мати храм, 
який тепер є зачинений; 
Валерій Міщук (Терно
піль) — про проблеми 
стосунків автокефалістів 
та Київського Патріярха
ту; Євген Симонович (Во
линь) — про проблему 
об'єднання Церков; Іннес-
са Вагнадзе (Чернігів) — 
про стосунки Церкви і 
влади; Анатолій Троян 
(Івано-Франківське) та 
Софія Бойчук (Стрий) — 
про проблеми Церкви в 
Галичині. 

Працю голови братства 
визнано задовільною. 

Головою братства на 
наступні два роки пере
обрано Олександра Гуди-
му, його заступниками А. 
Трояна, І. Вагнадзе, М. 
Григоровича. 

Братство своїм рішен
ням заснувало нагороду 
св. Апостола Андрія Пер
возванного. Першим лав-
реатом премії став поет 
Леонід Федорук. 

Нагорода має девізу: 
„За віру, любов, благо
дійність та зусилля у роз
будові Помісної Українсь
кої Православної Цер
кви". 

(Закінчення на стор. 4) 

В ПЕРШУ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
найдорожчого МУЖА, БАТЬКА І ДІДУСЯ 

6л. п. 
МИКОЛИ ФЕМЯКА 

буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА 
В неділю, 25-го січня 1998 р. 

о год. Ю-ій ранку 

В українській католицькій церкві Пресвятої 
ІМарії в місті Колчестер, Конн. 

Про МОЛИТВИ за спокій душі покійного просить 
дружина МАРІЯ, діти І внуки. 

Ділимося сумною вісткою, що у понеділок, 5-го січня 
1998 p., на 77-му році життя упокоївся в Бозі по довгій і 
тяжк ій недузі наш найдорожчий БАТЬКО, ДІДО і БРАТ 

бл. п. 
МИХАЙЛО МАТІЙЦЬО 
ПАНАХИДА відбулася в п'ятницю, 9-го січня 1998 p., в по

хоронному заведенні Senko 213-215 Bedford Ave. Brooklyn, 
N.Y. 

ПОХОРОННІ відправи в суботу, 10-го січня 1998 р. о год. 
9:30 ранку в церкві св. Духа, N. 5th St. Brooklyn, N.Y., a відтак 
на український католицький цвинтар св. Духа в Hamptonburg, 
NY. 

Залишив у глибокому смутку: 
синів — ПЕТРА з дружиною ЛЕСЕЮ і донею 

НІНОЮ 
-— ПАВЛА з дружиною ОЛЕСЕЮ і синами 

ЮСТИНОМ і ТИМІШЕМ 
доньку - ТАНЮ з чоловіком МИХАЙЛОМ 

КОЛЮМБІС і сином МАТЕЙКОМ 
брата — ДМИТРА з родиною в Україні. 

Вічна йому пам'ять! 

t 
Ділимося сумною вісткою з рідними, приятелями і 

знайомими, що 23-го грудня 1997 р. з волі Всевишнього 
відійшла від нас наша найдорожча МАМА, БАБЦЯ 

ПРАБАБЦЯ, ШВАҐЕРКА та СВАХА 

бл. п. 
АННА ПАНЧАК КУМФЕРТ 

нар. 12-го січня 1919 р. в селі Зелене на Гуцульщині. 

ПАНАХИДА відбулася в п'ятницю, 26-го грудня 1997р., в 
похоронному заведенні Насевичів у Філядельфії. 

ПОХОРОН відбувся в суботу, 27-го грудня, з церкви св. 
Йосафата у Філядельфії, а відтак тлінні останки похоронено 
на цвинтарі св. Андрея в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Горем прибиті: 
донька ~ АННА МАКУХ з мужем СТЕФАНОМ 
син - ВАСИЛЬ ПАНЧАК з дружиною 

МАРІЙКОЮ 
внуки - КСЕНЯ ЗАХАРЧУК з мужем ДАНИЛОМ 

- НАТАЛКА ФІРКО з мужем СТЕФАНОМ 
правнуки - СОФІЙКА та ЛУКАСИК ЗАХАРЧУКИ 

- ОЛЕКСАНДЕР ФІРКО 
швагерка — ІВАННА ПАНЧАК з донькою СОНЕЮ 
свати - БОГДАННА МАКУХ 

- ЯРОСЛАВ і КАТЕРИНА РОСОЛА 

700 Cedar Road, Jenkintown, PA 19046. 

Вічна їй пам'ять! 

ПОДІЇКА 
З приємністю і вдячністю повідомляємо, що 11-го 

грудня 1997 року Львівська Наукова Бібліотека ім. В. 
Стефаника Національної Академії Наук України от
римала перший внесок в сумі 20,000 дол. з фондів зі
браних для бібліотеки Українським Народним Союзом 
під кермою предсідника Уіяни Дячук. Отримані гроші 
використано на передплату літератури та реставрацію 
книг. 

Висловлюємо щиру вдячність усім добродіям, які 
причинилися до допомогової акції і бажаємо веселих 
свят та усяких гараздів в новому році. 

Л. Крушельницька, 
Директор ЛНБ ім. В. Стефаника ПАН України 

Р. S. Шукаємо спонзорів, які вклали б фонди на ре
монт п'ятьох заль. Залі дісталися бібліотеці від об
ласної друкарні у дуже знищеному стані. Плянуємо на
дати кожній залі ім'я жертводавця. Кошт віднови ко
жної залі — 15,000 дол. 

в ПЕРШУ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашої незабутньої ТЕТИ 

бл. п. 
ЄВГЕНІЇ КОРЧИНСЬКОЇ 

будуть відправлені заупокійні 

СЛУЖБИ БОЖІ 
В українських католицьких церквах: 

СВ. Юра в Ню Йорку, 15-го січня 1998 р. о год. 
8:30 ранку; 

Пресвятої Трійці в Кергонксоні, Н.Й., 15-го січня 
О ГОД. 8 - і й р а н к у ; 

СВ. іиіихаїла в Ню Гейвені, Конн., 16-го січня 
О ГОД. 8 - і й р а н к у . 

Рідних, приятелів і знайомих про молитви за спокій 
душі покійної просить родина. 

У ПЕРШУ СУМНУ та БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
15-го січня 1997 р. нашої найдорожчої 

і незабутньої ТЕТИ 

бл. п. 
МЕЛАНИ ЧОЛІЙ 

буде відслужена заупокійна 

СЛУЖБА БОЖА 
з Панахидою 15-го січня 1998 р. 

о год. 7:45 ранку 

В церкві Чесного хреста в Асторії, Н.Й.; 
в селі Черче, Рогатин, Україна; 
в Люрді, Франція; 
в Римі, Італія. 

До участи та про молитви за душу покійної тети просять 

МАРУСЯ ЛІБЕР з ЧОЛОВІКОМ ІГОРЕМ 
та дітьми ІРИНОЮ і ВАСИЛЕМ 

ОБ'ЄДНАННЯ МИСТЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЦЕНИ (ОМУС) 
ділиться зі своїм членством та українською громадою 

скорбною вісткою, що в суботу, 27-го грудня 1997 p., 
відійшла у вічність 

сл. п. 
КЛЯВДІЯ-КЕІШПЕ ГОШ 

з дому РАДВАНСЬКА 
відома акторка і співачка українських театрів в 

Галичині й на еміграції, довголітня членка нашого 
Об'єднання ОМУС-у. 

ПАРАСТАС був відправлений у вівторок, 30-го грудня 1997 p., 
в похоронному заведенні М. і А. Насевичів у Філядельфії. 

ПОХОРОННІ відправи відслужено в середу, 31-го грудня 
1997 p., в катедрі Непорочного Зачаття при Френклін вул. у 
Філядельфії, а тлінні останки спочили на цвинтарі „Льон-
в ю " на Факс Чейсі. 

Опечаленому мужеві Іванові Гош і доні ВірІ-Кемпе 
Плавущак з родиною висловлюємо щире співчуття в 

їхньому горі. 

УПРАВА і ЧЛЕНСТВО ОМУС-у 

Ділимося сумною і болючою вісткою з родиною, 
приятелями і знайомими, що 3-го січня 1998 р. несподівано 

відішов у вічність наш любий і найдорожчий 
СИН, МУЖ, ТАТО, ДІДО і БРАТ 

бл. п. 
МИХАЙЛО ГЛУШОК 

нар. в селі Лапшин, Бережани, Україна. 

ПАНАХИДА відбулася у вівторок, 6-го січня 1998 p., о год. 
7-ій веч. в похоронному заведенні Kutch Funeral Home, 215 
Grand St. Trenton, N.J. 08611. 

ПОХОРОН відбувся у середу, 7-го січня 1998 p., в церкві 
св. Йосафата о год. 10-ій ранку, а відтак на цвинтар св. Марії, 
Hamil ton, N.J. 

В глибокому смутку: 
мама - СВДОКІЯ 
дружина — МАРІЯ 
дочка - ЛІДА з мужем КЕН РОДЖЕК 
син — ЛЕВ з дружиною РАЧЕЛ 
внучка ~ ЕРІКА „К і К І " РОДЖЕК 
сестра - МИРОСЯ 
та дальша родина в ЗСА Канаді і Україні. 



С В О Б О Д А , П ' Я Т Н И Ц Я , 9 - го С І Ч Н Я 1998 р. 

Гостина св. Миколам в 
„Нашій Українській Рідній ШколГ 
Під час науки в НУРШ 

у Філядельфії чутно було 
срібний спів дзвіночків, 
веселий гомін дітвори. По 
клясах з ангеликами, з 
доброю посмішкою, про
ходив св. Миколай. Чем
ним дітям (а на той час всі 
були дуже-дуже чемні), 
роздавали ангелики да
рунки св. Миколая. Весе
лою піснею „А хто, хто 
Миколая любить" та ко
лядками супроводжували 
ці відвідини всі учні. І чи 
могла втриматись дітво
ра, щоб не поласувати цу
керками від св. Миколая? 

А в останню передріз
двяну шкільну суботу св. 
Миколай відвідав також і 
вчительські збори, на 
яких була приготована 
смачна перекуска з тради
ційною кутею. 

З наступаючими Різ
двяними святами та но
вим роком привітали вчи
телів, дирекцію та всіх 
працівників школи: голо
ва Шкільної Ради Богдан 
Гасюк, Микола Лютий — 
президент УОКЦентру, 
Орися Гевка — екзеку
тивний директор УОКЦ. 
Вони бажали всім праців
никам НУРШ добрих ус
піхів та дякували за спів
працю. 

З святочним словом 
звернувся директор НУРШ 
д-р Олександер Лужниць-
кий, який коротко дав під

сумки відходячого року 1 
подякував катехитові 
школи о. Романові Пань-
кові за молитви за нас 
всіх та учнів, голові Бать
ківського комітету Дарії 
Лашин за добру працю та 
організацію свята св. Ми
колая, працівникам біб
ліотеки, вчителям і пра
цівникам школи, кожний 
з яких у своїй ділянці вно
сив посильну працю в 
спільну справу — засво
ювання любови наиіих ді
тей до української школи, 
до всього свого рідного. І 
закінчив д-р О. Лужниць-
ки словами: „Ми йшли за 
своєю культурою впро
довж 40-45 років, плека
ли її тут, міцніли духово. 
Я хочу, щоб наші діти, 
яких ми маємо 320 в шко
лі, взяли ті надбання, що 
ми могли взяти за всі ці 
роки без України. Все, що 
ми робимо, ми робимо за
ради наших дітей". 

В гарній, приємній ро
динній атмосфері закін
чилось колядками це свя
то, щоб далі продовжува
лось воно в кожній укра
їнській родині за нашими 
традиціями. Бо це ж є не
від'ємний елемент вихо
вання нашого підростаю
чого покоління, елемент 
тісної співпраці школи і 
родини. 

Галина Клюк-Дзівак 

ПРОБУЮЧИ БЕЗУСПІШНО МИНУЛОГО року чи
нити опір ґльобальному договорові в справі земного 
потепління та іншим заходам охорони довкілля, аме
риканська автомобільна індустрія посилила свої на
укові дослідження, щоб створити нові та більш видайні 
на пальне автомобілі. Автомобільне виробництво 
Дженерал Моторе, яке досі досить скептично задивля
лося на потребу таких авт, у неділю, 4-го січня, пред
ставило декілька прототипів середньої величини авт, 
які робитимуть 60 - 80 миль на ґальон пального, та за
явили, що один із проєктів буде готовий до масової 
продукції вже у 2001 році, а наступний у 2004 році. З 
цього приводу згадане виробництво звернулося до Уря
ду за державні субсидіями, включно зі зменшенням 
податків і державними спорудами приладів для пере
зарядження електричних авт. Про проєкти нових мо-
делів авт заговорила також фірма Форд та інші. 

>^НСоюз 
уділяє своїм членам 

- Перші гіпотечні позички (мортгеджі) на купно власного дому 
•- На 1 до З родинні доми, де живе власник 
• По доступних відсотках 

Не пропустіть доброї нагоди!!! 
Не чекайте. 

Потелефонуйте сьогодні: 

С 8 0 0 ) 2 5 3 - ^ 8 в 2 

Віра Комарницька-Писарівська 

У пам'ять Громенка — 
командира У ПА 

{З приводу появи книжки І. Йовика „Нескорена армія") 

Гриміло громами залізо, 
Горіло небо і земля, 
Горіли тривожні села, 
Кричали мати і дитя. 

Жорстокість пощади не знала, 
Шалів кат України — пекельна потвора. 

У вогні кривавої машини 
Судили ворога лицарі У ПА. 
В нерівному бою — жертва свята, 
Молоде життя — посвята дорога. 

Ой, недовго 
Ходило сонце по верхах. 
Ридала мати: 
Ой, не поверне син кучерявий 
Громенко — командир У ПА. 

Дві кулі тіло прошили, 
Третя — остання — свята... 
Вірна подруга пістоля 
Доторкнулась чола... 

Шуміли ліси. 
Сина в дорогу останню 
На шпилі гір провожали. 

Глянув ще раз на матір свою, 
В синяву злетів 
Упівських журавлів стрічати. 

Вічну славу леґенда співає 
Синам лісів — лицарям У ПА. 

Василь Харик-Буковинський 

Колискова для Богдана 
(мелодія пісні про Довбуша) 

Ой, Богдане, Богданчику, гей, 
Мій малесенький синочку, 
Заграй пісню в сопілочку.(2) 

Хай лунає понад гори, гей, 
Над лугами Чорногори 
Розбудить нічні простори. 

Зорі й місяць з неба сяють, гей, 
Всі су зір*я ясно сяють й 
Нам проміння посилають.(2) 

Скільки тих зірок на небі, гей, 
Тисяч сто зірок на небі 
Лиш одна у Вифлеємі,(2) 

Як Різдво зимою прийде, гей. 
Як Різдво у січні прийде, 
Вона знов на небі зійде.(2) 

Будуть всі колядувати, гей, 
Колядки гарно співати й 
Сина Бога прославляти.(2) 

Ой, Богдане, Богданчику, гей, 
Мій малесенький синочку, 
Треба вчити колядочку.(2) 

Зараз ж спи малий синочку, гей,. 
Спи серденько у куточку, 
Я навчу тя колядочку.(2). 

КОМПАНІЯ MEEST-AMERICA Inc. 
потребує 

людину до праці в реклямному Відділі. 

Необхідні знання української, англійської та російської мов. 

Робота вимагає досв іду у створенні реклам для преси та 
р ізноманітних рекламних матеріялів (computer a ided graph
ic des ign ski l ls), a також досвіду у журналістськ ій прац і . 

Просимо висилати ваше резюме на адресу: 

817 Pennsy l van ia Avenue 
L i n d e n , N.J. 07036 

або на факс : (908) 925-7898 

ТШМ^І^Шт^НА^^ І НАЙКРАЩУ ОБСЛУГУ 

доляри ж - " ш 
Доставляємо в: 

Щ р Білорусь, 
Молдову, Росію, Прибалтику 

Достава особисто в руки 
від З до 18 днів 

Експрес-достава 
від 24 до 60 годин 

ПРОДУКТОВІ 
ПАЧКИ 

ПАЧКИ 
КОРАБЛЕМ 

Достава 
від 4 до 8 тижнів 

ЛІТАКОМ 
Достава 
від 1 до 4 тижнів 

МІСТ 
M E E S T C O R P O R A T I O N I N C . 

97 Six Point Rd., Toronto, ON, Canada ШІ2X3 
ТЄЛ. : ( 4 1 6 ) 2 3 6 - 2 0 3 2 
ф а к с : ( 4 1 6 ) 2 3 6 - 2 1 1 0 

дзвоніть безкоштовно 

1-800-361-7345 

шшшвшшм 

С т а н д а р т н і 
п р о д у к т о в і 
п а ч к и 
з п р о д у к т і в 
в и с о к о ї 
я к о с т и 

Достава 
від 1 до 4 тижнів 

ІНШІ ПОСЛУГИ 
Д О С Т А В Л Я Є М О : 

• АВТОІУІОБІЛІ, ТРАКТОРИ 
OAPIVIAPCbKY ТЕХНІКУ 

Тому, що ми дбаємо за кожне 
Ваше замовлення 
Тому, що ми гарантуємо 100% 
доставу в обіцяні терміни 
Тому, що ми в кожну хвилину 
дамо Вам відповідь 
про Ваше замовлення 

На кожне замовлення даємо письмову відповідь від отримувача 

Контейнери відправляємо щотижня. 
Безкоштовно підбираємо пачки з хати 

за посередництвом UPS. 

• ЛИСТИ, ДОІУІУІЄНТИ 
ПОДАРУНКИ 

• ABTOIVIOБІЛІ 
В КОНТЕЙНЕРАХ 

• БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ВАНТАЖІ 

Східна Америка 
MEEST-AMERICA 

817 Pensylvania Ave. 
Linden, NJ 07036 

тел: (908) 925-5525 

"Цеттральна Америка регіональні представники Західна Канада 
MEEST-KARPATY Західна Америка Східна Канада MEEST-ALBERTA 

2236 West Chicago Ave. MEEST-CALIFORNIA MEEST-MONTREAL 10834 97 St. 
Chicago, IL 60622 500 East Harvard St. 3242 Beaubien East Edmonton,AB T5H 3M3 

тел: (312) 489-9225 Glendate (L.A.), CA 91205 Montreal, QUE H1Y 1H7 тел: (403) 424-1777 
1-800-KARPATY тел: (818) 547-4910 тел: (514) 593-4715 1-800-518-5558 

ЩЩШЩізШ у ПІВНІЧНІЙ Америці, 
щ^і:шШнтШ 1 'ВОО'Зб 1-7345 

ШШЩШШШі 
гедагує имелян івардовсьісии 

,кримська Світлиця" 
про довідник УСЦАК 
Газета „Кримська Світ

лиця", що ВИХОДИТЬ в 
С и м ф е р о п о л і , СТОЛИЦІ 
Криму в Україні, в числі з 
12-го грудня 1997 року 
помістила обширну й при
хильну рецензію, ілюст
ровану відбитками книж
ки і деяких світлин про 
довідник УСЦАК „На 
Олімпійських хвилях", 
що її написав спів-редак-
тор „Кримської Світли
ці", історик Григорій Руд-
ницький. в рецензії П. 3. 
„Цінний довідник" в роз
ділах: „Там за океаном", 
„З літопису змагань", 
„На поміч Україні", „Як 
Оксана Баюл віддячила 
добродійникам", автор на 
підставі матеріялу в до
віднику, дуже прихильно 
й обширно інформує чи
тачів тієї цінної газети про 
корисну діяльність УСЦ
АК, починаючи від його 
заснування в 1955 році до 
сучасних років. 

Розділ „З літопису 
змагань" ред. Рудницький 
започаткував таким 
слушним твердженням: 
„Відразу зауважимо: на 
наше глибоке переконан
ня, вся довголітня і до
волі плідна діяльність Ук
раїнської Спортової Цен
тралі Америки і Канади з 
її організаторським дос
відом та іншими набут-
ками є невід'ємною час
тиною всеукраїнського 
спортивного руху другої 
половини двадцятого сто
ліття. Тим-то, дивлячись 
під таким кутом зору, 
„Пропам'ятна книга" і 
збірник „На Олімпійських 
хвилях", являють собою 
довідкові видання осіб
ного роду — кони долу-
чшють до зведеного літо
пису вітчизняного спорту 
надзвичайно цінні сторін
ки його історії. Що ми 
знали за тоталітарного 
режиму про українські 
змагання в закордонні? 
Абсолютно нічого. Тим 
часом, там відбувалися 
дуже поважні ігри, якими 
тепер маємо право пиша
тися і ми на батьківській 
землі..." 

В розділі „На поміч 
Україні" подані факти ва
гомої підтримки, що її 
прицілював УСЦАК для 
відродження спорту в Ук
раїні, олімпійським збір
ним України, фігуристці 
Оксані Баюл. 

В кінцевому розділі 
„Мала енциклопедія" ред. 
Рудницький написав: „Ма
буть, так можна охарак
теризувати у загальному 
довідник *На Олімпійсь
ких хвилях'. З нього наш 
читач довідається про 
структуру Української 
Спортової Централі Аме
рики і Канади. У виданні 
названо всі спортивні осе
редки — „Львів", „Чер-
ник", „Україна", „Чорно
морська Січ", „Тризуб", 
клюби Спілки Українсь
кої Молоді та інші това
риства і клюби. Подано 
також багато статистич
них викладок, пов'язаних 
з основними змаганнями. 
Окремими розділами на
ведено матеріяли про іс
торичну поїздку збірних 

УСЦАК влітку 1991 року 
в західню Україну та про 
зустріч збірних команд 
України й УСЦАК, що 
відбулася 27-го червня 
1992 року на стадіоні уні
верситету Ратґерс в міс
течку Піскатавей у штаті 
Ню Джерзі. (Це помилка. 
Має бути замість УС
ЦАК, ЗСА, тобто Амери
ки, і в 1991 році — О. Т.) 
Дуже пожиточною для 
дослідника українського 
спорту в зарубіжжі є сум
лінно опрацьована, док
ладна шахова інформація, 
яку призбирав д-р Орест 
Попович. Довідник 'На 
Олімпійських хвилях' 
підготував авторський ко
лектив у складі пресового 
референта Омеляна Твар-
довського, голови Управи 
УСЦАК Мирона Стебель-
ського, Олеся Напори, 
Ореста Поповича, Романа 
Ракочого, Олександра 
Скоценя, Володимира Кі-
зими, Зенона Голубця та 
кількох інших спортивних 
діячів, які під своїми ма-
теріялами поставили ті
льки ініціяли", — закін
чив свою рецензію ред. Г. 
Рудницький. 

Як ми вже згадували 
раніше, довідник „На 
Олімпійських хвилях" до
сі заслужив на дуже при
хильні оцінки і рецензії у 
Львові, Києві, як теж в 
діяспорі. При цій нагоді 
ще раз пригадуємо, що щ^ 
залишилося обмежено 
число „Довідника", який 
можуть набути симпатики 
українського спорту. За
мовлення треба висилати 
разом з чеком в сумі 12 
дол., що включає пошто
ву оплату, на адресу: US-
САК—dowidnyk 680 San-
ford Ave Newark, N. J. 
07106. 

У сестер Полгар 
українське коріння 

Під таким заголовком 
появилося в „Спортивній 
газеті" в Києві в числі з 
6-го грудня 1997 року об-
ширне інтерв'ю, що його 
провів відомий спортовий 
журналіст у Львові Іван 
Яремко (в „Спортових 
Вістях" „Свободи" в чис
лі з 26-го грудня 1997 ро
ку, редактор І. Яремко 
був автором статейки 
„Український принц на 
шаховому ОЛІМПІ") з ма-
тірю славних в шахах сес
тер -— Жужі, Софії і 
Юдіт. 

Користуючись допо
могою ґросмайстера Ад-
ріяна Михальчишина, 
приятеля сім'ї Полгарів, 
— пише ред. І. Яремко, — 
вдалося зустрітися з па
нею Клярою Полгар і 
розпитати її про шаховий 
феномен їхньої сім'ї, фе
номенальну обдарова
ність дівчат, кроки їх зро
стання. Це було неважко 
зробити, бо пані Кляра, 
як виявляється, добре во
лодіє українською... 

Далі ред. Яремко цитує 
слова співрозмовниці, яка 
на початку сказала: „Я 
закінчувала десятирічку 
в селищі Вілок, що біля 
Мукачево. Більшість 
школярок збирала в той 
час листівки, перепису
валася з багатьма ровес
никами, серед яких були і 

К О М П А Н І Я " S P E C T R U M A I R " 
Пошукує працівників до бюра для реклями та продажу ви

сокоефективної системи, яка існує від 1936 року. 
Наші вироби допомагають проживати в умовах абсолютної 

чистоти, назавжди позбутись інфекцій, астми, алергії. 
Є можливість заробити 2,500 плюс/місяць і працювати part-

time, або full-time. 
Д л я праці потрібне авто. 

Тел.: (718) 459-0548 

DNIPRO 
У наших крамницях можна придбати квитки в Україну 
та з України. А також, до вибору 99 взірців хусток!!! 

CLIFTON, NJ PHILADELPHIA NEWARK, N J 
565 Clifton Ave 1801 Cottmun Ave 698 Saiiford Ave 
TeL 201-916-1543 Tel 215-728-6040 Tet 201-373-8783 

угорці. Якось в селище з 
Угорщини приїхала до 
своєї родини жінка, мама 
Лясло Полгара. Вона за
лишила адресу сина, ще 
одного, як тоді здавалося, 
потенційного кореспон
дента. Пам'ятаю, що сво
го першого листа я напи
сала разом з мамою, бо 
соромилася наробити по
милок угорською мовою. 
Потім я вступила на фі
лологічний факультет 
Ужгородського універси
тету. Під час навчання ми 
продовжували листува
тися. А в 1965 році я пої
хала до Будапешту, де ми 
вперше побачилися. Ляс
ло інколи приїздив до Уж
городу. Минуло кілька 
років, і ми побралися. А 
19-го квітня 1969 року у 
нас народилася Жужа... 
Шахівниця в нашій сім'ї 
посідала не останнє місце, 
бо чоловік полюбляв гра
ти... Несподівано дочка 
захопилася грою. Чоловік 
почав водити її до шахо
вого клюбу, а згодом во
на стала брати участь і в 
турнірах... Чоловік за фа
хом інженер, але залишив 
роботу, вивчив психоло
гію і став для дочок ме-
наджером. Вдома у нас 
шахова бібліотека нарахо
вує кілька тисяч книжок. 
У картотеці закладено 
більш ніж кільсот тисяч 
партій. 

Звичайно, дівчата ко
ристуються персональним 
комп'ютером, з ними зай
малися і займаються ві
домі шахові наставники. З 
тої величезної роботи на
родилися й успіхи: Жужа 
стала чемпіонкою світу 
серед жінок. Юдіт вхо
дить у десятку кращих 
шахісток світу, гідно зма
гається з чоловіками. 
Можливо, найменших ус
піхів досягла Софія, але й 
вона належить до найси-
льніших серед жінок... 
Дім поступово пустіє. 
Жужа вийшла заміж і те
пер живе в Ню Йорку її 
чоловік за фахом про
граміст. Софія тепер жи
ве із своїм приятелем в 
Ізраїлі. Тільки наймо
лодша Ютка ще залиши
лася з нами. Але вона 
часто перебуває поза до
мом на турнірах, то я ста
раюся їздити з нею... Ми з 
Ляслом дуже щасливі, 
що у нас є такі хороші й 
розумні діти. 

Іван Яремко 
(„Високий Замок", 

Львів). 

Конференція. . . 
продовження зі crop. 3. 

з 1998 року визначати
меться два лавреати: один 
— братством, другий — 
за пропозицією товарист
ва у свято AпocJoлa Ан
дрія в Києві у храмі його 
імені. 

На конференції висту
пив Михайло Герець із по
бажаннями гараздів та 
розповів про працю Това
риства св. Андрія в ЗСА. 

Після конференції 
братчики побували біля 
могили Патріярха Воло
димира, вшанувавши його 
пам'ять покладанням кві
тів. 

Н.Н. 

Недавні... 
(Закінчення зі crop. 1) 

личезну внутрішню і зов
нішню заборгованість 
державного і приватного 
секторів економіки, зло
вживання в банківській 
справі, корупцію. Відтак 
потрібні будуть глибокі 
економічні реформи. Це 
забере декілька років, то
му регіон, швидше за все, 
не уникне соціяльних по-
трясень. 

Без української 
мови І книжки 

— не буде й 
української 

дитини! 

Відбулася.. . 
(Закінчення зі crop. 1) 

пільних наук НАН Украї
ни, яку прикрашав пор
трет Михайла Грушевсь-
кого, першого Президента 
України та найвизначні
шого її історика. 

Доповіді конференції 
плянується видати окре
мою книжкою, щоб бодай 
частинно заповнити про
галину величезного браку 
підручників про досі мало 
досліджені теми україн
ської історичної науки та 
політичних наук для ви
щих шкіл навчання Укра
їни. 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel.: (212) 473-3550 

ВСІ ШКІЛЬНІ к н и ж к и ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ в АРЦІ. На складі 

книжки вс іх видавництв. 
Отримаєте на наступний день після 

телефонічного замовлення 

ПРАЦЯ 

Пошукує ж ін ку до догляду 
над двома дітьми шкільї^ого 
віку і легкої домашньої праці. 
Тел.: 

(973) 625-7973 
Після 7-оївеч. 

П о т р і б н а ж і н к а д о о п і 

к и д в о х д і т е й в і к о м 4V2 і 

2V2 р о к і в . 

Т е л . : ( 7 3 2 ) 6 1 5 - 0 7 9 7 

Потрібно механ ік ів до ре
монту м а ш и н . Надається 
житло. 

Тел.: 1-732-780-5050 
Питати Юрка: 1-732-462-0605 

РІЗНЕ 

^ РАСКАСЇЕ and FOOD Parcel Servioe ^ 

S E I Z E D C A R S f r o m $175. 
Porsches, Cadillacs, Chevys, 
BMW's, Corvettes. Also Jeeps, 
4WD's. Your Area. Toll Free 

1-800-218-9000 
Ext. A-1871 for current l istings. 

G O V T FORECLOSED 
homes for pennies on $ 1 . 
Delinquent Tax, Repo's, REO's. 
Your Area. 

Toll Free (1)800-898-9778 
Ext. H-6945 

for current listings. 

Зроб іть п р и є м н у н е с п о д і 
Банку своїм р ідним і прия
телям, як і живуть у ПЕРЕ
М И Ш Л І або його околицях! 
П о ш л і т ь ї м букет к в і т і в з 
побажаннями. 

Звертайтесь до нас ! 
На ваше бажання положимо 
вінець і запалимо свічку на 
могилі близької вам особи. 

шш»^іш,лшт.м> 
^с FUNERAL DIRECTORS Ж 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙҐРО. директор 
Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y.10009 

(212)674-2568 

LYTWYN & LYTWYN 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавид Бруку і 

перенесенням Тлінних Останків 
з різних країн світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 

UNION, N.J. 07083 
(908) 964-4222 
(201) 375.5555 




